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Mord er ingen ny opfindelse Frits Remar Hent PDF Den ugifte videnskabskvinde Elisabeth Barner lever et
ordinært liv uden de store udsving. En dag får hun imidlertid chancen for at bytte sin triste tilværelse ud med

et liv i sus og dus med mand og børn – og hun griber den! Men tingene går ikke som planlagt, dog kan
Elisabeth ikke holde tanken ud, at hun skal vende tilbage til sit ynkelige liv. Desperat, som hun er, er hun

villig til at gøre hvad som helst – selv at begå mord…

Frits Remar er født i 1932 i København. Efter en meget tilfældig skolegang begyndte han i 1949 at sælge
annoncer, indtil han i foråret 1972 helt helligede sig sine kriminalromaner. Siden debuten i 1967 er der fra

hans hånd kommet to kortromaner, 12 noveller, 50 kriminalgåder og 36 kriminalromaner.
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